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Jukka Kämäräinen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
28.3.2017 – 1.5.2017 välisen ajan

Todistaa
Erkki Marin
kirkkoherra
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§ 10 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 20.3.2017
sekä pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 20 – 27.3.2017 välisen ajan.
Kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä.
Kokouskutsu liitteenä n:o 1.

Ehdotus

Todetaan kokous kirkkolain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja
tai sen osa tarkastetaan heti.

Ehdotus

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan
tarkastuksen heti kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.3.2017 –
1.5.2017 välisen ajan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Kämäräinen ja Arja Roivainen.

§ 12 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Samalla kirkkovaltuusto päättää
mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä ottaen huomioon sen, ettei asiaa, joka
kirkkoneuvoston on valmisteltava, saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut
tilaisuutta sitä käsitellä.

Päätös

Kokouskutsu toimii kokouksen työjärjestyksenä. Yrjö Sorvari tuli paikalla §:n 12 käsittelyn
aikana.
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§ 13 KIRKKOVALTUUSTON LAUSUNTO SOTKAMON KIRKKOHERRAN VIRAN
HAETTAVAKSI JULISTAMISESTA
Esittely

Sotkamon seurakunnan kirkkoherra Erkki Marin on irtisanoutunut Sotkamon kirkkoherran
virasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 31.8.2017. Sotkamon kirkkoherran virka tulee
avoimeksi 1.9.2017 lukien.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan kun kirkkoherran tai
kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka
haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi
päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai
kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa
sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.

Ehdotus

Kirkkovaltuusto antaa lausunnon tuomiokapitulille siitä, että Sotkamon seurakunnan
kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi.

Päätös

Kirkkovaltuusto esittää, että tuomiokapituli julistaa kirkkoherran viran haettavaksi esityksen
mukaan.

§ 14 KIRKKOVALTUUSTON LAUSUNTO KIRKKOHERRAN VIRAN ERITYSTARPEISTA
Esittely

Tuomiokapituli pyytää lausuntoa kirkkovaltuustolta siitä, mitkä ovat Sotkamon seurakunnan
kirkkoherran viran erityiset tarpeet.

Ehdotus

Kirkkovaltuusto antaa lausunnon Sotkamon seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä
tarpeista.

Päätös

Kirkkoherran viran erityistarpeiksi kirkkovaltuusto esittää:
-

Hengellistä johtajuutta ja kykyä toimia suunnannäyttäjänä
Talouden ja hallinnon hyvää osaamista
Henkilöstöhallinnollisia taitoja ja kokemusta
Yhteistyökykyä ja verkostoitumista
Hyvät vuorovaikutustaidot
Kykyä hallita kokonaisuuksia ja toimia muutostilanteiden johtajana
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§ 15 KIRKKOVALTUUSTON LAUSUNTO KIRKKOHERRAN VAALIN VAALITAVASTA
Esittely

Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan kirkkoherran valitsevat
seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston pyynnöstä
päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran
välillinen vaali). Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan päätös välillisen vaalin
toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista. Tämä pyyntö on toimitettava
tuomiokapitulille viimeistään 27.3.2017.

Ehdotus

Kirkkovaltuusto antaa lausunnon kirkkoherran vaalin vaalitavasta.

Päätös

Kalevi Valtanen ehdotti, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Pirjo Juntunen kannatti
esitystä. Yrjö Sorvari teki vastaesityksen, että kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Yrjö
Sorvarin esitys ei saanut kannatusta.
Kirkkovaltuusto päätti pyytää, että kirkkoherran vaali toimitetaan välillisellä vaalilla.
Perusteena on, että kirkkovaltuuston suorittama vaali mahdollistaa paremmin hakijoiden
osaamisen arvioinnin kirkkoherran viranhoidon keskeisistä tehtävistä.

§ 16 ILMOITUSASIAT

§17 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
13.31.

